
The English text is for information purposes only and in case ofdiscrepancy compared to the Swedish
text, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Episurf Medical
AB (pubi), org. nr 556767-0541,
(“Bolaget”) avhållen i Stockholm
den 7maj 2019 kl. 10.00.
Minutes kept at extraordinary
shareholders’ meeting in Episurf
Medical AB (pubi), reg. no. 556767-
0541 (“Company”), held in
Stockholm on 7May2019 at
10.00 am.

1. STÄMMANS ÖPPNANDE/OPENING OF THE MEETING

Stämman öppnades av advokat Anna Bentorp på uppdrag av styrelsen.
The meeting was deciared open by attorney-at-law Anna Berntorp on behalfofthe board ofdirectors.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN/APPOINTMENT OF A CHAIRMAN
OF THE MEETING

Till ordförande vid stämman utsågs i enlighet med styrelsens förslag advokat Anna Berntorp.
Ordföranden informerade att advokat Peder Grandinson skulle föra dagens protokoll.
Attorney-at-law Anna Berntorp was appointed chairman of the meeting in accordance with the
proposal by the board of directors. The chairman informed that attorney-at-law Peder Grandinson
would keep the minutes at the meeting.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD/PREPARATION
ANDAPPRO VAL OF THE VOTING LIST

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämmo
aktieboken införda aktieägare fastställdes som röstlängd vid stämman.
Enclosed list, Appendixi, ofpresent shareholders who had noflfied the Company of their intention to
attend the meeting and who were registered in the share register was established as young list at the
meeting.

Stämman beslutade att övriga närvarande som av olika anledningar inte var upptagna i
röstlängden tilläts närvara vid stämman.
It was resolved that others present at the meeting, who for various reasons were not recorded in the
voting list, were permitted to attend the meeting.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER/ELECTION OF ONE OR
TWO PERSONS TO APPRO VE THE MINUTES OF THE MEETING

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Karl Anders Alfeld.
It was resolved that the minutes kept at the meeting would be attested by Karl Anders Alfeld.

5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING/APPROVAL OF THE AGENDA

Stämman godkände det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning.
The meeting approved the agenda proposed by the board ofdirectors.



6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN
SAMMANKALLAD/DETERMINATION OF WHETHER THE MEETING HAS
BEEN DUL Y CONVENED

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes
Tidningar samt på Bolagets webbplats den 9 april 2019 samt att annons om att kallelse skett
varit införd i Dagens Industri samma dag.
The chairman informed that notice of the meeting had been published in the Swedish Official Gazette
and on the Company’s website on 9 April 2019 and that an announcement about the notice being
issued had been published in Dagens Industri the same day.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.
The meeting was found to have been duly convened.

7. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGETS BOLAGSORDNING/RESOLUTION
ON AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

Framlades styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 2.
The proposal by the board of directors regarding amendments to the articies of association was
presented, Appendix 2.

Styrelse och ledning besvarade frågor från aktieägarna.
The board ofdirectors and management answered questions from the shareholders.

Stämman beslutade därefter att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag,
varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget ändrades.
The general meeting thereafter resolved to adopt new articies of association in accordance with the
proposal by the board of directors, whereby the limits for the share capita! and number of shares in
the Company were amended.

Noterades att beslutet fattats enhälligt.
It was noted that the resolution was passed unanimously.

8. BESLUT OM GODKÄNNANDE AV NYEMISSION MED
FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARE/RESOLUTION ONAPPRO VAL OFA
NEW ISSUE OF SHARES WiTH PREFERENTIAL RIGHTS FOR SHAREHOLDERS

Framlades handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. Framlades styrelsens beslut om
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare, Bilaga 3.
Documentation according to chapter 13 section 6 och the Companies Act were presented. The
resolution by the board of directors on a new issue ofshares with preferential rights for shareholders
was presented, Appendix 3.

Stämman godkände styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för
aktieägare.
The general meeting resolved to approve the board of directors’ resolution on a new issue of shares
with preferential rights for shareholders.

Noterades att beslutet fattats enhälligt.
It was noted that the resolution was passed unanimously.
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9. STÄMMANS AVSLUTANDE/CLOSING OF THE MEETING

Ordföranden förklarade stämman avslutad.
The chafrman deciared the meeting closed.

Justeras:
Approved:

L~fl/14/
Anna BerntorV

~
Karl Anders Alfeld

******

Vid protokollet:
At the minutes:

Å h~
n

IAL~~J~
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Extra bolagsstämma i EPISURF MEDCIAL AB (PUBL), 556767-0541, 7 maj 2019
Röstlängd
Aktieägare

Antal

2
3
4

Namn
Anna
Peder
Wilder
Christian

Antal Namn/firma Efternamn Summa innehav Summa innehav % Summa röster Summa röster % Företrädare Biträde Ombud
1 Pål Ryfors 666 393 54,55% 666 393 37,40% -- --

2 Veronica Wallin 4 000 033% 4 000 0,22% -- --

3 AB Gile Medicinkonsult 422 899 34,62% 982 789 55,16% Leif Ryd --

4 Leif Ryd 100 223 820% 100 669 5,65% -- —

5 Karl Anders Alfeld 18 000 147% 18 000 1,01% -- --

6 Bengt Andersson 10 000 0,82% 10 000 0,56% -- —

1 221 515 100,0% 1 781 851 100,0%

Övriga närvarande

Efternamn
Berntorp
Grandinson
Fulford
KriJeger

Roll
Advokat
Advokat
Styrelseledamot, telefon
Styrelseledamot, telefon



~aqa ~

Bolagsordning

Bolagsordning fZ5r Episurf Medical AB (pubi), org. nr: 556767-054 1

Antagen på extra bolagsstämma 20 19-05-07

§ 1 Firma

Bolagets firma är Episurf Medical AB. Bolaget är publikt (pub!).

§ 2 Säte

Styrelsen skal! ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva forskning, utveckling och
kommersialisering av material för medicintekniska ändamål och därmed förenlig
verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 543 022,32 och högst 42 172 089,28 kr.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 35 113 686 och högst 140 454 744.

§ 6 Aktieslag

Aktierna kan utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför tre (3) röster
peraktie och B-aktie medför en (1) röst per aktie.

A- aktier och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar
100 procent av hela aktiekapitalet.

Aktierna av serie A och B skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar
och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya
aktier skall innehavare av aktier av serie A samt av aktier av serie B äga
företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal
aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med
primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker
med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande
till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. 1 den mån detta inte kan ske vad
avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.
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Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga
aktieägare oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta
beslut om kontantemission och/eller kvittningsemission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande
tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av
varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan
tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya
aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A kan omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning.
Begäran om omvandling skall av aktieägare framställas skriftligen till bolaget, med
angivande av hur många aktier av serie A som önskas omvandlade. Omvandlingen
skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering vid Bolagsverket och är
verkställd när registrering har skett samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses
eller ett registrerat revisionsbo lag.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att
kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri.

§ 10 Anmälan till stämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara
upptagen i utskrift eller annan framställan av hela aktieboken avseende
förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den
dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan
allmän heigdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före stämman.
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Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om
aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående
stycke.

§ 11 Arsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i
förekommande fall koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning,

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, och

c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

8. Beslut om antalet styrelseledamöter.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Val av styrelse samt av revisorer eller revisionsbolag och eventuella
revisorssuppleanter.

11. Beslut om valberedningen.

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 — 1231.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken
och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om



kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på
avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 — 8 nämnda lag, ska antas vara
behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagsiagen
(2005 :55 1).

4
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The English text in this document is an unofficial translation of the Swedish original. In case ofany

discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shallprevail.

Styrelsens för Episurf Medical AB (publ) beslut om nyemission av
aktier med företrädesrätt för aktieägare (punkten 8)
The Board of Directors of Episurf Medical AB (pub!) resolution on a new
issue of shares with preferential rights for shareho!ders (item 8)

Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) (“Bolaget”) beslutar, villkorat av extra
bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för
aktieägarna. För nyemissionen ska följande villkor gälla.
Subject to the General Meeting ‘s subsequent approval, the Board ofDirectors in Episurf

Medical AB (pubi) (the “Company “) resolves on a new issue ofshares with preferential

rightsfor the shareholders, on thefollowing terms and conditions.

Ökning av aktiekapital och antal aktier
lncrease of share capita! and number ofshares

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 21 086 044,64 kronor genom
nyemission av högst 985 754 aktier av serie A och 69 241 618 aktier av serie B,
dvs, totalt högst 70 227 372 nya aktier.
The Company’s share capital shall be increased with no more than SEK 21,086,044.64 by

a new issue ofno more than 985,754 class A shares and 69,241,618 class B shares, i. e. no

more than a total of 70,227,372 new shares.

Teckningsrätt
Subscription nght

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna av serie
A och aktierna av serie B i förhållande till det antal aktier de äger av serie A
och serie B.
The Company’s shareholders shall have preferential rights to subscribe for the new shares

ofclass A and B pro rata to the number ofshares previously held by the holder.

För varje aktie av serie A och serie B som innehas på avstämningsdagen, kommer
aktieägarna att erhålla två teckningsrätter av serie A respektive serie B. En
teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en ny aktie av serie A och en
teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en ny aktie av aktie av serie B.
For each share of class A andB held on the record day, shareholders will receive iwo

subscription rights ofclass A andB, respectively. The subscription right ofa share of class

A entitles the holder to subscribe for one new share ofclass A and the subscription right of

a share of class B en!itles the holder to subscribe for one new share ofclassB.

Om inte samtliga nya aktier som emitteras i företrädesemissionen tecknas med stöd
av teckningsrätter (primär teckningsrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av
nya aktier av serie A respektive serie B tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning
ska då ske i följande ordning:
Ifnot all shares issued in the Rights Issue are subscribedfor with subscriplion rights
(primary preferential right), the Board ofDirectors shall decide on the allotment ofnew
shares ofclass A and B subscribedfor without subscription rights in accordance with the
following:
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• 1 första hand ska aktier som inte tecknas med prim~r företrädesrätt
erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om
inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med
subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i
förhållande till det totala antal aktier de förut äger i Bolaget. 1 den mån
detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelningen
genom lottning.
Firstly, shares not subscribedfor with primary preferential right shall be offered
to all shareholdersfor subscription (subsidiary preferential right). Ifshares thus
offeredfor subscription are insufficient for the subscription that takes place
through a subsidiarypreferential right, the shares shall be divided among
subscribing parties in relation to the previous shareholding. To the extent this
cannot take place, the shares shall be divided by the drawing oflots.

• 1 andra hand ska tilldelning ske till de övriga som tecknat nya aktier
utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal nya
aktier som sådan teckning omfattade.
Secondly, the shares shall be allotted to others that have subscribedfor new
shares without subscription rights, pro rata to the number ofshares that each has
applied to subscribe for.

• Isista hand ska tilldelning ske till personer som garanterat
Företrädesemissionen enligt avtal med Bolaget, pro rata i förhållande till
vad som har utfästs av varje sådan person.
Ultimately, the shares shall be allotted to those who guaranteed the Rights Jssue
pursuant to separate guarantee commitments with the Company, with allocation in
relation to the size of their respective commitments.

Teckningsperiod och betalning
Subscription period and payment

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant
betalning under tiden från och med den 15 maj 2019 till och med den
29maj 2019.
Subscription ofnew shares with subscription rights shall be made bypayment in cash
during the periodfrom and inciuding 15 May 2019 up to and inciuding 29 May 2019.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning
utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista.
Subscription ofshares without subscription rights shall take place during the same period
Subscription shall in such case be made on a separate subscription list.

Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i
enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast den tredje bankdagen
efter utfärdandet av avräkningsnotan.
Fayment for shares subscribedfor without subscription rights shall be made in cash

pursuant to instructions on a contract note, however not later than three bank daysfrom

the issue ofsuch contract note.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
The Board ofDirectors shall have the right to extend the subscription period and the date
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for payment.

Teckn ings kurs
Subscription price

De nya aktierna av serie A och aktierna av serie B emitteras till en kurs om
1,40 kronor per ny aktie.
The new shares of class A and B shall be subscribed at the subscription price ofSEK 1.40

per share.

Förbehåll
Reservations

Aktierna av serie A omfattas av omvandlingsförbehåll enligt 4 kap. 6 §
aktiebolagslagen. Det noteras att justering av det högsta antalet aktier av serie A
respektive serie B som kan emitteras kan komma att ske för det fall omvandling
sker innan avstämningsdagen.
The shares of class A are subject to a conversion clause according to Chapter 4 Section
6 of the Swedish Companies Act. It is noted that adjustments of the maximum number of
shares of class A and shares of class B which may be issued may be made in the event
that conversions are carried out before the record date.

Utdelningsrätt
Right to dividend

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna
av serie A och aktierna av serie B registrerats hos Bolagsverket.
The new shares shall entitle to dividendsfor thefirst time on the record dayfor dividends which occurs
immediatelyfollowing the date when the new shares of class A andB were registered with the Swedish
Companies Registration Office.

Avstämningsdag
Record day

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som ska ha rätt att teckna
aktier med företrädesrätt (dvs, att erhålla teckningsrätter) ska vara den
14maj 2019.
The record date for determining which shareholders shall be entitled to subscribe for

shares with preferential rights (i. e. to receive subscription rights) shall be

14May2019.

Bemyndigande
Authorisations

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller den
verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i
beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
The Board ofDirectors, the Managing Director, or anyone appointed by the Board of

Directors or the Managing Director, is authorised to make such minor ad]ustments to the

resolution as may be required in connection with the registration of the resolution with the

Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB or due to otherformal

requirements.

Extra bolagsstämmans godkännande m.m.
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The Meeting’s subsequent approval etc.

Beslutet om nyemission av aktier förutsätter efterföljande godkännande av den
extra bolagsstämman som ska hållas den 7 maj 2019. Vidare förutsätter beslutet om
nyemission att bestämmelsen i punkten § ~ i Bolagets bolagsordning gällande
gränserna för aktiekapitalet i Bolaget ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst
10 543 022,32 och högst 42 172 089,28 kronor, samt att bestämmelsen i punkten

§ ~ i Bolagets bolagsordning gällande gränserna för antalet aktier i Bolaget ändras
så att antalet aktier ska vara lägst 35 113 686 och högst 140 454 744.
The resolution on the rights issue ofnew shares is subject to the Meeting ‘s subsequent

approval, which is to be held on 7 May 2019. In addition, the resolution requires that the

provision in § 4 of the Company’s Articles ofAssociation, regarding the limits of the share

capital of the Company, is amended so that the share capital shall be no less than SEK

10,543,022.32 nor exceed SEK 42,172,089.28, and also that the provision in §‘ 5 of the

Company’s Articles ofAssociation, regarding the number ofshares in the Company, is

amended so that the number ofshares shall be no less than 35,113,686 and no more than

140,4540,744.

Styrelsens redogörelse med mera
Statement of the Board of Directors etc.

Avskrift av bolagets bolagsordning och handlingarna enligt 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, hålls
tillgängliga på Bolagets adress samt på Bolagets hemsida www.episurf.se senast tre
veckor före den extra bolagsstämman där nyemissionen ska godkännas. Dessa
handlingar kommer även att skickas per post till de aktieägare som så begär och
som uppger sin postadress.
A copy of the Company’s Articles of Association and documents pursuant to Chapter 13

Section 6 of the Swedish Companies Act, together with other documents in accordance with

the requirements of the Swedish Companies Act, will be available at the Company’s offices

and on the Company’s website www. episurfse no later than three weeks prior to the

Meeting. These documents will also be sent by post to shareholders who so request and

state their address.

***


